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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Dinas Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana dalam  pelaksanaan program Kampung KB di Kelurahan 

Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda guna mencapai pertumbuhan 

dan pengendalian penduduk yang kondusif sekaligus menciptakan sumberdaya 

manusia berkualitas. Penelitian ini diangkat karena status daerah Makroman yang 

merupakan salah satu daerah pesisir/perbatasan Kota Samarinda, yang 

berpotensimenjadi wilayah yang kurang mendapatkan pengawasan dan kurang 

termaksimalkan dalam pelaksanaan pembangunannya, terkhusus dalam penelitian 

ini adalah pembangunan sumberdaya manusia, karena itu penelitian dilakukan 

untuk mengidentifikasi bagaimana kebijakan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi 

sekaligus terkait faktor  pendukung dan penghambat pelaksanaan strategi yang 

disusun dan dijalankan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di 

Kelurahan Makroman. Penelitian dilaksanakan di kantor Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana, metode yang digunakan ialah metode 

deskriptif kualitatif, selanjutnya pengumpulan data dilaksanakan melalui 

penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Narasumber adalah Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Sektretaris 

dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Analisis data 

dilakukan melalui pengumpulan data, data kondensi, penyajian data, dan menarik 

kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukan strategi Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanakan Kampung KB di 

Kelurahan Makroman, berjalan dengan baik, diketahui Dinas Penegendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan program Kampung KB 

berdasarkan dengan nawacita dan 8 fungsi keluarga. Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana diketahui telah menjalankan sosialisasi 

dengan maksimal, dan dapat diketahui bahwa semua informasi dalam sosialisasi 

dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat, dalam menjalankan 
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monitoring Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui 

pegawai lapangan yang telah ditetapkan di seluruh kecamatan-kelurahan 

terkhusus Kelurahan Makroman memberikan reward (penghargaan). Pertemuan 

minilokal merupakan sebuah program evaluasi yang dalam pelaksanaannya  

diikuti oleh seluru pihak yang ada di daalam Kampung KB berupa pihak instansi 

terkait memberikan fokus maksmial dalam menjalankan program Kampung KB 

meski Makroman merupakan wilayah pesisir/perbatasan kota. Temuan lainnya, 

ialah faktor penghambat ialah berupa respon beberapa masyarakat sendiri yang 

masih menganggap bahwa program Kampung KB ini bertentangan dengan ajaran 

sosial dan agama. 

 

Kata Kunci : kampung KB, pengendalian penduduk. 

 

Pendahuluan  

Pola persebaran penduduk Provinsi Kalimantan Timur, apabila harus 

dibandingkan dengan luas wilayahnya, hal tersebut sangatlah timpang, sehingga 

menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kepadatan penduduk yang mencolok 

antar daerah, terutama antara kabupaten dengan kota. Wilayah kabupaten dengan 

luas 08,85 persen dari wilayah Kalimantan Timur dihuni oleh sekitar 52,86 persen 

dari total penduduk Kalimantan Timur, sedangkan selebihnya 47,14 persen 

menetap di kota, dimana luasnya hanya 1,15 persen. Akibatnya kepadatan 

penduduk di kabupaten hanya berkisar 1-47 jiwa/km serta Kota Samarinda 

1.122.49 jiwa/km, sedangkan kepadatan penduduk Kalimantan Timur adalah 

25,93 jiwa/km. 

Pertumbuhan penduduk tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur terjadi 

pada periode 2014-2015, sebagaimana diketahui bahwa pertumbuhan penduduk 

dan persebaran penduduk Kota Samarinda pun tidak merata. Tahun 2013 

merupakan porsi terbesar bagi penduduk provinsi Kalimantan Timur bermukim di 

wilayah Kota Samarinda yaitu (24,41%), yang menjadi Ibukota Provinsi 

Kalimantan Timur, selebihnya berada di Kabupaten Kutai Kartanegara (20,70%), 

Kota Balikpapan (18,01%) dan tersebar di kabupaten kota lain berkisar 0,78-8,9 

persen. Pola persebaran penduduk seperti ini sejak tahun 2014 tidak mengalami 

banyak perubahan. 

Penduduk dan angkatan kerja yang kompetitif akan menciptakan 

persaingan kerja semakin ketat, sehingga berdampak pada lingkungan kerja yang 

kurang kondusif. Sehingga apabila sumber daya manusia tidak mampu memenuhi 

kualitas dan kriteria, bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhan dan 

menyesuaikan diri sesuai standar yang diperlukan dalam dunia kerja, maka 

sumber daya manusia tersebut secara otomatis akan tereliminasi, kemudian 

menciptakan pengangguran baru.  

Tingginya angka pengangguran dapat menciptakan masalah baru bagi 

pihak pemerintah maupun bagi pihak masyarakat sendiri sebagai pihak yang 

menerima pelayanan, hal tersebut kemudian berjalan lurus beriringan dengan 
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meningkatnya fenomena angka kriminalitas. Namun hal tersebut akan berbeda 

hasilnya apabila penduduk sebagai faktor penentu dan faktor utama bagi 

terlaksananya pembangunan memiliki kualitas sebagai sumber daya yang 

mumpuni dan berkompeten untuk bersaing dalam dunia kerja, bahkan tidak 

menutup kemungkinan masyarakat tidak lagi bergantung pada pasar atau 

lapangan pekerjaan, dengan kualitas yang dimiliki masyarakat mampu 

menciptakan lapangan kerjanya sendiri dan memanfaatkan semua aspek 

disekitarnya. 

Kampung KB (Keluarga Berencana) sebagai terobosan Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengontrol kualitas 

dan kuantitas penduduk Indonesia. Kampung KB adalah suatu wilayah setingkat 

RT/RW, dusun atau yang setara kemudian tersebar di berbagai kelurahan, dimana 

telah terdapat keterpaduan antara program kependudukan, program keluarga 

berencana, program pembangunan keluarga, dan pembangunan sektor terkait yang 

dilaksanakan secara sistematis. 

Tujuan utama dari penggagasan program nasional Kampung KB oleh 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) adalah 

memberdayakan masyarakat, dengan harapan masyarakat memiliki kualitas dan 

kompetensi, sehingga angka harapan hidup penduduk Indonesia dapat dikontrol 

dalam perkembangannnya. 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan 

instansi penyelenggaraan program Kampung KB di tingkat Kota Samarinda. 

Sebagaimana diketahui bahwa kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kota Samarinda ditetapkan melalui peraturan Pemerintahan 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah pasal 35. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia di atas kemudian ditindaklanjuti 

oleh pemerintah daearah Kota Samarinda melalui Peraturan Walikota Nomor 5 

Tahun 2017 Tentang Pola Koordinasi antara Organisasi Perangkat 

Daertah/Instansi Vertikal di Lingkungan Pemerintah Daerah pasal 6 ayat (2). 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda 

menjadi instansi yang berkaitan antara wewenang dan tanggungjawab bidang 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana, berdasarkan kewenangan yang 

dimiliki daerah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kelembagaan dinas berada dibawah Walikota, sekaligus bertanggungjawab 

kepada walikota melalui Sekretaris Daerah. 

Makroman sebagai salah satu wilayah kelurahan yang terdapat di 

Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, berlokasi di daerah perbatasan kota. 

Wilayah perbatasan sendiri biasanya merupakan daerah yang kurang mendapat 

pengawasan, sehingga pembangunan serta pemberdayaan sumber daya manusia 

dan sumber daya alamnya kurang mendapat perhatian. Kelurahan Makroman 

merupakan wilayah administrasi perbatasan  antara Kota Ssamarinda dengan 

Kabupaten Kutai Kartanegara. 
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Masalah pembangunan yang tengah di alami Kota Samarinda berdasarkan 

observasi penulis, terkhusus wilayah perbatasan Kelurahan Makroman ialah jarak 

tempuh yang terlampau jauh antara wilayah administrasi kelurahan Makroman 

dengan kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selaku 

organisasi perangkat daerah yang mengurus urusan konkuren daerah terkait 

pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Hal tersebut berdampak 

pula pada rendahnya kesadaran yang dimiliki masyarakat akan pentingnya 

program KB. Dapat dilihat melalui angka harapan hidup tinggi, ditambah wilayah 

Kelurahan Makroman menjadi wilayah potensial migrasi, sehigga pengembangan 

kualitas masyarakat tidak dapat terkontrol dengan baik, karena wilayah yang luas 

dan terletak di kawasan pesisir kota,  

Masalah pembangunan di wilayah Kelurahan Makroman dapat di lihat 

pada angka pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, pada tahun 2010 

jumlah penduduk Kelurahan Makroman ialah 8250 jiwa, kemudian mengalami 

peningkatan di tahun selanjutnya tahun 2011menjadi 8322 jiwa, di tahun 2012 

pun Kelurahan Makroman kembali mengalami peningkatan penduduk ialah 8509 

jiwa, kemudian di tahun 2015 mengalami peningkatan hingga 8543 jiwa, 

terjadinya peningkatan jumlah penduduk tersebut tidak terlepas dari pengaruh 

angka kelahiran hidup yang tinggi dan tidak terlepas pula Makroman yang 

berstatus sebagai wilayah transimgrasi Kota Samarinda. Sehingga pemerintah 

kota melalui data dan fakta yang terdapat di lapangan menerapkan program 

Kampung KB di wilayah Kelurahan Makroman, untuk mengontrol pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakatnya. 

Penulis berdasarkan uraian latar belakang diatas akan meneliti Strategi 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai Organisasi 

Perangkat Daerah Kota Samarinda, mensukseskan pembangunan, terlebih 

pembangunan sumber daya manusia di Kelurahan Makroman sebagai wilayah 

pesisir dan perbatasan kota. Maka penulis mengambil judul „Strategi Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Pelaksanaan Program 

Kampung KB di Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda‟. 

 

Kerangka Dasar Teori 

Strategi 

Selama masa transisi dari militer ke organisasi, strategi di pandang sebagai 

suatu seni situasional yaitu suatu keterampilan bagaimana seorang pejabat 

eksekutif mendesain keputusan yang didasarkan pada sumber daya organisasi, 

nilai-nilai menejerial, dan kemungkinan adanya peluang, juga tantangan dari 

lingkungan. Dalam rumusan lain, meurut David Huger dan Thomas L. Wheele 

(2010:46) strategi adalah serangkaian keputusan tindakan menejerial yang 

menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang 

Siagian (2004:95) berpendapat strategi adalah serangkaian keputusan dan 

tindakan mendasar yang dibuat oleh menejemen puncak dan diimplementasikan 

oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi 
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tersebut, sedangkan pendapat berbeda disampaikan menurut David (2004:122) 

strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi bisnis bisa 

berupa perluasan geografis, diverifikasi, akuisisi, pengembangan produk, 

penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi, likuiditasi, dan joint venture. 

Menurut Marrus (2003:31) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan 

rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang 

organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan 

tersebut dapat dicapai. Selanjutnya Firmansyah (2002:152) berpendapat strategi 

juga diartikan sebagai rencana cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran 

khusus dan saling berhubungan dalam waktu dan ukuran.  

Argyris dalam Rangkuti (2001:42) strategi merupakan respon secara terus 

menerus dan adaptif terhadap ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan 

yang dapat mempengaruhi organisasi. Sedangkan menurut Rangkuti (2009:118) 

strategi adalah suatu alat untuk mencapai tujuan. 

Lynch dalam Wibisono (2006:50) memandang strategi perusahaan 

merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan 

perusahaan dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling 

mengikat. Sedangkan menurut Efendi (2003:93) mengatakan bahwa strategi 

merupakan perencanaan (planning) dan menejemen (management) untuk 

mencapai suatu tujuan. Menurut Pearce dan Robinson (2008:2) strategi adalah 

rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan 

kondisi persaingan mencapai tujuan. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan strategi adalah 

pedoman, panduan atau rumusan dari langkah-langkah yang secara 

keseluruhannya telah ditetapkan dan disetujui oleh individu ataupun lembaga 

secara bersama-sama agar dapat mencapai target yang telah ditentukan dalam 

kurun waktu jangka pendek maupun jangka panjang. 

 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah 

daerah pasal (1) mengatakan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara 

urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi khusus seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 

1945.  

Sejalan dalam pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana selaku pihak pemerintah pusat kepada 

daerah, khususnya daerah Kota Samarinda, Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana adalah salah satu Organisasi Perangkat Kota Samarinda, 

yang menerima wewenang dari pusat guna melaksanakan sebagian urusan 

pemerintah bidang konkuren sesuai kebutuhan daerah, khususnya dalam bidang 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sehingga perlunya perencanaan 

strategi sebagai suatu orientasi pada hal yang ingin dicapai secara sistematis dan 
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berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, kendala, serta peluang 

bahkan masalah yang akan mencuat sebagai bagian perencanaan strategi Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.  

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda 

dalam menjelaskan tugas dan fungsinya memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas 

(UPTD) yang terdapat di 10 Kecamatan Kota Samarinda, salah satunya adalah 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kecamatan Sambutan. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah sebagai perpanjangan 

tangan dinas, memiliki peran penting dari proses pelaksanaan program kegiatan 

yang dijalankan oleh dinas. 

Unit pelaksana teknis dinas miliik Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lapangan bekerja 

sama dengan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di masing-masing 

kelurahan, sebagai ujung tombak pengelola KB di masyarakat. Dimana penyuluh 

lapangan keluarga berencana adalah pihak yang paling sering bersentuhan 

langsung dengan masyarakat, dalam hal ini UPTD Kelurahan Makroman, sebagai 

juru penerang pada keluarga dan masyarakat luas. 

 

Kampung KB 

Kampung Keluarga Berencana, merupakan salah satu terobosan dari 

program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga guna 

mengendalikan atau mengontrol pembangunan dalam hal ini pembangunan 

sumber daya manusia. 

Kampung KB sebagai program pembangunan masyarakat adalah program 

nasional dalam wujud kerangka kebijakan yang menjadi dasar atau acuan 

pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan, 

program Kampung KB tidak hanya memfokuskan pada masalah pengendalian 

penduduk, namun masalah pembangunan keluarga, dan pembangunan lain yang 

berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia juga mendapatkan 

perhatian. Mengingat jumlah penduduk yang besar namun memiliki kualitas 

rendah, mengakibatkan keterlambatan bagi tercapainya kondisi ideal 

pembangunan antara kualitas dan kuantitas penduduk dengan daya tampung 

lingkungan. 

Pembentukan Kampung KB diamanatkan oleh Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana akan tetapi prinsipnya Kampung KB merupakan perwujudan 

sinergitas beberapa kementrian terkait ketinggalan partisipasi langsung 

masyarakat setempat. 

Program nasional Kampung KB diharapkan menjadi miniature atau 

gambaran sebuah desa yang didalamnya terdapat keterpaduan program 

pembangunan kependudukan, keluargga berencana dan pembangunan keluarga 

yang disinergikan dengan program pembangunan sektor terkait, yang 

dilaksanakan secara sistematik dan sistematis. Hal tersebut sesuai dengan definisi 

dari Kampung KB sendiri, yaitu “suatu wilayah setingkat RT/RW, dusun, atau 
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yang setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program 

KKBPK”. 

 

Metode Penelitian 

Jenis Penelitian 

Berdasarkan fokus masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian 

penulis tentang Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

dalam pelaksanaan Program Kampung KB di Kelurahan Makroman Kecamatan 

Sambutan Kota Samarinda, adalah penelitian deskriptif kualitatif. 

Tempat/lokasi penelitian penulis berlokasi di kantor Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, dan berlangsung selama 

bulan Desember 2018 sampai pada Januari 2019. Penulis mengumpulkan 

informasi melalu sekretaris, kepala bidang, kepala sub bidang dan kepala dinas 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda sebagai 

key informan. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Kebijakan  

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan, dapat diketahui bahwa Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda dalam 

melaksanaan program Kampung KB di Kelurahan Makroman Kecamatan 

Sambutan Kota Samarinda, pihak instansi dinas terkait telah menyusun dan 

menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan program nasional Kampung KB di 

Makroman, sesuai dengan program nawacita, dimana tujuannya adalah untuk 

memberikan kesamarataan pelayanan kepada setiap lapisan-lapisan masyarakat, 

dan untuk memeberikan pemerataan pembangunan, dalam hal ini adalah 

kaitannya dengan pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat, untuk 

melaksanakan pembangunan sumberdaya manusia sebagai pembangunan 

berkelanjutan. 

Diketahui pula dalam pelaksanaannya, program nasional Kampung KB di 

wilayah Kota Samarinda digabungkan dengan 8 fungsi keluarga, sehingga Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda dalam 

penerapannya dibuatkan kebijakan pelaksanaan kegiatan tribina untuk kelompok 

remaja, dewasa, dan lansia sehingga dapat memberikan pelayanan dan pembinaan 

terkait program kb dalam mengendalikan angka pertumbuhan penduduk dengan 

maksimal. 

 

Sosialisasi 

Diketahu berdasarkan hasil wawancara dilapangan, penulis mengambil 

kesimpulan bahwa, pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kota Samarinda dalam memberikan sosialisasi, telah terselenggara dengan baik 

dan terencana, dimana langkah awal yang diambil ialah memberikan sosialisasi 

dan menjalin kerja sama guna menggandeng instansi-instani pemerintah lainnya, 
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tidak hanya instansi pemerintah, dapat diketahui terdapat pula lembaga 

kemasyarakatan dan pihak swasta. Agar mampu memberikan pelayanan yang 

merata kepada setiap lapisan masyarakat yang terdapat di Kota Samarinda melalui 

Kampung KB, selanjutnya adalah melalui media masa, pihak dinas memasarkan 

dan menyampaikan informasi-informasi terkait Kampung KB sebagai program 

nasional, tidak sampai disitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana pula turun secara langsung memberikan sosialisasi serta penyuluhan 

kepada masyarakat terkait pelayanan kb dan program Kampung KB.  

 

Monitoring 

Penulis melalui hasil wawancara dengan aparatur Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda menyimpulkan bahwa 

monitoring yang dilaksanakan oleh pihak dinas telah berjalan dengan baik dan 

lancar, diketahui bahwa Kampung KB di Makroman berjalan dengan baik, 

dimana pihak dinas menetapkan pegawai keluarga berencana dan pegawai 

lapangan keluarga berencana di setiap kelurahan dan kecamatan yang tersebar 

diseluruh Kota Samarinda, yang terbukti telah mampu dalam memberikan 

pengawalan dan memberikan pendampingan yang optimal bagi pelaksanaan 

program kegiatan Kampung KB, secara terkhusus ialah program Kampung KB 

yang terdapat di Keluraha Makroman. 

Diketahui pula bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kota Samarinda, melalui fungsi pengawasan yang diberikan 

menerapkan pula reward and punishman (penghargaan dan sangsi) pada setiap 

Kampung KB yang terletak di Samarinda, dimana tujuan pemberian reward and 

punishman (Penghargaan dan sangsi) untuk mensukseskan pelaksanaan program 

Kampung KB sebagai program nasional, diketahui bagi Kampung KB yang masih 

kurang maksimal dalam pelayanan dan penyuluhan dan kurang mampu berinovasi 

secara mandiri akan diberikan perhatian khusus, kemudian bagi yang mampu 

berjalan mandiri, maka pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana akan melepas secara perlahan, untuk selanjutnya diberikan 

kewenangan dan keleluasan dalam menjalankan sendiri tanpa bergantung dengan 

pemerintah, tapi tetap berada dalam pengawasan pihak pegawai keluarga 

berencana dan pegawai lapangan keluarga berencana. 

 

Evaluasi  

Penulis dengan berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilaksanakan, 

melalui wawancara penulis bersama dengan aparatur Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, maka penulis mengambil 

kesimpulan, bahwa terkait pelaksanaan evaluasi yang dijalankan oleh Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda di Kelurahan 

Makroman, sebagai kelurahan yang terletak di perbatasan kota telah 

terselenggarakan dengan baik.  
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Diketahui Kampung KB di Makroman, memiliki program khusus dalam 

melakukan evaluasi, ialah program pertemuan minilokal, yang diikuti oleh 

seluruh lapisan masyarakat sebagai peserta Kampung KB, beserta pihak instansi 

pemerintah, pihak lembaga kemasyarakatan dan swasta sebagai penyelenggara 

Kampung KB di Makroman, secara khusus Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kota Samarinda melalui pertemuan minilokal membantu 

mengevaluasi pertumbuhan penduduk dan perkembangan sumberdaya manusia 

sebagai salah satu yang menjadi pembangunan jangka panjang di Kelurahan 

Makroman tersebut. 

 

Faktor Pendukung dan Penghambat Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana dalam Pelaksanaan Program Kampung KB di Kelurahan 

Makroman  

Berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan, melalui proses kegiatan 

wawancara di lapangan, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan program 

Kampung KB di Makroman, terdapat adanya faktor pendukung bagi Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, adalah melalui 

campur tangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang mana dalam hal ini 

adalah pemerintah Kota Samarinda, melalui nota kesepahaman, mampu mengait 

dan menggandeng berbagai pihak baik instansi pemerintah, lembaga 

kemasyarakatan, dan swasta. 

Ditekankan pula oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana, yang merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting 

adalah karena adanya peran serta masyarakat yang berkenan untuk 

dilaksanakannya program Kampung KB diselenggarakan di Makroman, dengan 

respon yang baik dan positif, melalui tanggapan masyarakatnya yang berkenan 

untuk diadakannya Kampung KB di Makroman, sehingga mempermudah bagi 

pelaksanaan program-program kegiatan yang sudah dan akan diselenggarakan. 

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara diatas, dapat diketahui 

bahwa selain terdapatnya faktor-faktor pendukung, ada juga faktor-faktor yang 

menghambat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota 

Samarinda dalam menjalankan dan melaksanakan program Kampung KB di 

Kelurahan Makroman. 

Penulis menyimpulkan bahwa faktor penghambat pelaksanaan program 

Kampung KB secara maksimal ialah pola pikir beberapa masyarakat masih 

memegang teguh nilai-nilai tradisional, sehingga menghambat dalam pelaksanaan 

pelayanan kb, dikatakan masih terdapat beberapa masyarakat setempat 

beranggapan bahwa dengan memiliki banyak anak akan berdampak lurus dengan 

banyaknya rezeki yang diterima, faktor penghambat selanjutnya ialah masih 

minimnya sarana kantor sekretariat sebagai sarana ruang rapat atau pertemuan 

bagi pengurus Kampung KB untuk berkumpul dan melaksanakan rapat, diketahui 

pula melalui wawancara yang dilaksanakan oleh penulis bahwa kantor sekretariat 

Kampung KB di Makroman untuk sementara masih menggunakan rumah warga 
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setempat, selanjutnya disampaikan pula bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana menemukan kendala terkait kaderisasi sebagai akibat dari 

keterbatasan sumberdaya manusia yang berkompeten. 

 

Kesimpulan dan Saran  

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selaku pihak yang 

mengurus urusan daerah Samarinda terkait pengendalian penduduk, dan 

bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan Kampung KB di Kota Samarinda, 

telah menciptakan kebijakan yang adil dan merata. Kampung KB dalam 

pelaksanaannya dijalankan dengan berlandas kepada nawacita sebagai program 

pembangunan nasional milik pemerintah pusat, yang kemudian Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, menerapkan 8 

fungsi keluarga dalam pelaksanaan Kampung KB, melalui pemberian pelayanan 

kontrasepsi keluarga berencana, dan pemberian sosialisasi, serta penyuluhan 

untuk pembinaan keluarga secara merata di setiap lapisan masyarakat, dalam 

segala kelompok usia yang mengikuti program Kampung KB. 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda 

sebagai pihak yang bertanggung jawab atas program Kampung KB telah 

melaksanakan advokasi dan sosialisasi kepada instansi-instansi pemerintah, 

lembaga masyarakat dan swasta, selanjutnya setelah mendapatkan dukungan dan 

ketersediaan untuk menjalin kerja sama, Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana bersama pegawai keluarga berencana dan pegawai lapangan 

keluarga berencana selaku pengawas pelaksanaan Kampung KB, memberikan 

sosialisai terkait pelaksanaan program Kampung KB akan berjalan di Kelurahan 

Makroman, kemudian terkait keberhasilan penyelenggaraan Kampung KB dengan 

baik merupakan pengaruh respon positif masyarakat setempat, untuk menerima 

dan mengikuti setiap pelaksanaan program-program yang diberikan. 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda 

memberikan monitoring dengan sangat ketat kepada setiap Kampung KB yang 

terdapat di Kota Samarinda. Instansi terkait memberikan pengawasan melalui 

pegawai lapangan keluarga berencana dan pegawai keluarga berencana yang 

ditetapkan dan disebarkan di masing-masing kecamatan kelurahan di seluruh 

wilayah administrasi Samarinda, yang selanjutnya melalui pengawasan yang di 

laksanakan diterapkan reward (penghargaan). Disampaikan pula bagi kelurahan 

yang Kampung KBnya mampu berjalan dengan maksimal dan mandiri, yang 

artinya bahwa masyarakatnya sudah memiliki nilai-nilai kompetensi yang 

mumpuni maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan 

melepas secara perlahan agar tidak terlalu bergantung dengan pemerintah pusat, 

namun bagi kelurahan yang masih kurang maksimal akan diberikan perhatian 

khusus.  

Evaluasi, dalam hal ini terkait kinerja seluruh aparatur Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda telah 

memberikan segala fokus dan usaha dalam mensukseskan program nasional 
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Kampung KB sebagai program pembangunan nasional. Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, beserta lembaga 

kemasyarakatan, pihak swasta, dan instansi pemerintah lainnya bersama dengan 

masyarakat setempat, mengadakan rapat evaluasi pelaksanaan program Kampung 

KB, melalui rapat yang dinamakan pertemuan minilokal, untuk selanjutnya Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, beserta seluruh pihak yang 

terkait didalammnya dapat menarik kesimpulan secara bersama-sama terkait 

perkembangan pertumbuhan penduduk wilayah pesisir kota, dalam hal ini adalah 

wilayah Kelurahan Makroman.  

Faktor pendukung bagi pelaksanaan program Kampung KB di wilayah 

administrasi Kelurahan Makroman, adalah adanya dukungan dari pihak 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena diketahui bersama bahwa 

Kampung KB merupakan bentuk turunan dari program nawacita yang 

mewajibkan kepada setiap daerah untuk melaksanakam pemerataan pembangunan 

dan pelayanan maksimal, dimana salah satu poinnya adalah pelaksanaan 

pembangunan dari pesisir. Mengingat kembali bahwa melalui surat keputusan 

yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Samarinda terkait program Kampung KB, 

sangat membantu bagi program Kampung KB untuk memiliki landasan yang kuat 

sehinggga wajib di selenggarakan dan dibantu oleh segala pihak. Diketahui pula, 

bahwa terselenggaranya Kampung KB tidak hanya berasal dari peran pemerintah, 

ada juga terdapat peran dari masyarakat Makroman, melalui respon positif yang 

diberikan oleh masyarakat sehingga Kampung KB dapat terselenggarakan dengan 

baik dan lancar. 

Faktor penghambat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kota Samarinda dalam pelaksanaan program Kampung KB di 

Makroman adalah masih ada sebagian masyarakat di Kelurahan Makroman yang 

beranggapan bahwa program ber-KB adalah sebuah program yang bertentangan 

dengan ajaran atau nilai-nilai yang terkait di dalam agama, yang mengatakan 

bahwa dengan memiliki banyak anak dapat membawa banyak rezeki, sehingga 

hal-hal tersebut mempersulit pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana dalam melaksanakan kaderisasi pengurus Kampung KB dan peserta 

ber-KB. Adapun faktor penghambat yang lain ialah keterbatasan sumberdaya 

manusia, sehingga berdampak pada pihak dinas yang sangat sulit untuk 

menjalankan kaderisasi pengurus Kampung KB, selanjutnya masalah terkait 

belum adanya sekretariat sebagai ruang kerja bagi pengurus Kampung KB, 

sehingga rapat berjala kurang maksimal karena sekretariatnya sendiri masih harus 

menumpang dengan rumah warga  

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu menjalin 

kerja sama dengan stasiun-stasiun tv nasional guna memberikan informasi dan 

edukasi, mengingat stasiun tv tingkat daerah kurang mendapatkan perhatian oleh 

masyarakat sebagai penikmat sarana informasi. 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat membuat 

jadwal safari Kampung KB, sehingga wilayah perbatasan seperti makroman dapat 
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menerima pelayanan prima, dan memiliki jadwal tetap untuk diberikan 

pengawasan terkait pelaksanaan program Kampung KB.  

Pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu untuk 

berkoordinasi dengan petinggi kerohanian di Makroman, untuk membantu 

menyadarkan masyarakat terkait hubungan antara pertumbuhan penduduk dengan 

perkembangan zaman dan kaitannya dengan nilai-nilai agama. 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda 

dapat bekerja sama dengan pihak swasta, atau dengan pihak Dinas Pembangunan 

Umum & Penataan Ruang Kota Samarinda untuk dapat memberikan bantuan 

CSR (Corporate Sosial Responsibility) berupa bangunan kantor sekretariat 

Kampung KB. 
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